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2019. február 12.
Sok napirendi pontot kellett megvitatniuk az elnökségi tagoknak a PSE klubházában, az összehívott
elnökségi ülésen, amelyre állandó meghívottként hivatalos volt a Felügyelő Bizottság, a Kuratórium,
a Szociális és Kegyeleti Bizottság elnöke is.
Elsőként dr. Kaizinger Tibor elnök adott tájékoztatást arról a dr. Sors László államtitkár, a NAV
vezetője által összehívott országos értekezletről, amelyen Varga Mihály pénzügyminiszter is
értékelést tartott a magyar gazdaságról, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerepéről, feladatairól,
eredményeiről. Üdvözlendő, hogy erre meghívták a NAV NYOSZ elnökét is.
Ezt követően az elnökség tagjai – az előzetesen kézhez kapott írásos előterjesztés alapján –
részletesen megvitatták az elnökség célkitűzéseit, munkatervét, mely sok új és sok ismétlődő feladatot
tartalmaz, mellyel a Szövetség a tagjainak életét, szórakozását, élményeit kívánja színesíteni, bővíteni.
(A főbb célkitűzéseket és a munkatervet a klubok e-mailben meg fogják kapni.)
Ezután került sorra a napirendi pontok megbeszélése. Elsőként az április 24-én megtartandó országos
küldöttgyűlés időpontjáról született végleges döntés. A megbízólevelek szétküldéséről, a küldöttek
névsorának fogadásáról, és az egyéb előkészületekről a Bozányné Nemes Rita titkár asszony által
vezetett titkárság gondoskodik.
Az elnökség meghallgatta Horváth Attila alelnök, a Pályázati Munkabizottság vezetőjének
tájékoztatását a munkatervbe is felvett három nagy, országos rendezvény (Senior 10 próba, II.
Nyárbúcsúztató Fesztivál és főzőverseny, Idősek Világnapja műsoros megünneplése) előkészületeiről,
a költségek egy részének esetleges biztosítására szolgáló pályázatok helyzetéről.
2019-ben is sorra kerül a NAV NYOSZ nyugdíjasainak életét, eseményeit ábrázoló fotópályázat,
amelyről Netye Mihály kulturális és szabadidő felelős referált. Az elnökség döntött a tavaly
meghirdetett pályázat helyezettjeinek díjazásáról.
Ez évben is támogatja a Szövetség a Lónyai Önkormányzatot és iskolát, már elkezdődött a
pénzgyűjtés a gyermekeknek szánt ajándékok beszerzésére.
Fontos kérdés a jutalmazások mikéntje. A hévízi beutalók mellett új lehetőségeket is be kell vonni a
tárházba, hiszen például Gyulán, Hajdúszoboszlón vagy Baján ugyancsak jól felszerelt üdülőink
várják a vendégeket. Sokadszor hangsúlyozott fontos szempont, hogy csak a valóban arra érdemesek
részesüljenek elismerésben, kizárólag a klubért tett munkájuk alapján, és mindenkor az elnökség
jóváhagyásával!
Úgy döntött az elnökség, hogy a jutalmazások, elismerések, kitüntetések rendjét (a lehetőségek
felsorolásától kezdve, az előterjesztések formáján, a fokozatosságon át, az átadás módjáig)
szabályzatban fogja meghatározni. Ennek kidolgozására dr. Bálint László György kapott megbízást.
A gazdálkodási, pénzügyi helyzet megvitatásakor újra szóba került, hogy a könyvelési feladatokat –
Hajdu Miklósné felügyelő bizottsági elnök asszony javaslatára, az elnökség jóváhagyásával – egy
külsős könyvelő veszi át a gazdasági felelőstől. Szobota Gyula gazdasági felelős a 2018. évi zárásról
beszámolva ismertette, hogy a teljesítés, már a külső könyvelő megbízásával, az előírtak szerint halad.
A szövetség megfelelő tartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy az első félévi feladatait teljesíteni tudja.
Az elnökség felvette a munkatervébe Meg kell valósítani a pénztárosok számára régiónként tervezett
továbbképzést. Ezt hatékonyabbnak találta az elnökség, mint Budapestre hívni az összes klub

pénztárosát.
Arról is döntés született, hogy az Alapszabályt – ha szükséges - módosítja az elnökség, ehhez várja a
javaslatokat február 28-ig, amelyek alapján dr. Bálint László György jogi szakértőnk irányításával
történhet meg a jogszabályok korszerűsítése.
Az ülés végén napirendi pontok megvitatása és megszavazása után az elnökség meghallgatta Komor
Géza, a Szociális és Kegyeleti Bizottság, valamint Gerencsér Györgyi, a Kuratórium elnökének
beszámolóját.

